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Szanowni Państwo - 

 

  Działkowcy naszego ogrodu liczącego 420 rodzin po uchwaleniu ustawy z dnia         

13 grudnia 2013r. liczyli na spokojny wypoczynek na swoich działkach, lecz niestety 

ponownie przeżywają horror w związku z kolejnym atakiem na to co przez dziesiątki lat 

wypracowali własnymi rękami i przy swoim wkładzie finansowym ze swoich marnych, 

głodowych emerytur, rent czy też innych świadczeń.  

Kolejny horror zgotowało nam Wasze Biuro Studiów i Analiz, które wystąpieniem 

swoim do Rzecznika Praw Obywatelskich o wszczęcie postępowania zmierzającego             

do podważenia konstytucyjności niedawno uchwalonej ustawy z dnia13 grudnia 2013r.               

o rodzinnych ogrodach działkowych.  Działkowcy jeszcze nie wypoczęli od stresu 

zafundowanego przez polityków, a już zaczęła się nowa batalia o likwidację PZD, a to 

oznacza likwidacje naszych działek. Widać, że lobby deweloperskie „nie odpuszcza”               

i koniecznie chce nam zabrać resztki naszej radości z wypoczynku na działkach. Działkowcy 

zdają sobie sprawę, że nie stać ich na drogie wyjazdy i wypoczynek w zagranicznych 

kurortach, tak jak to robią wybrańcy narodu i przedstawiciele innych instytucji państwowych. 

Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tak poważny organ Państwa Polskiego jakim 

powinien być Sąd Najwyższy rękami Biura Studiów i Analiz wchodzi do rozgrywek 

nieformalnych stowarzyszeń ogrodowych „Podkarpacia” , a szczególnie Małopolskiego 

Towarzystwa Ogrodów Działkowych w Krakowie z działkowcami zrzeszonymi                     

w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD, wnioskując do Rzecznika Praw Obywatelskich              

o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie rzekomej 

niekonstytucyjności tej ustawy. 

 

Działkowcy i statutowe organy naszego ogrodu wnoszą do Biura Studiów i Analiz 

Sądu Najwyższego o nie wpisywanie się w scenariusz likwidacji około miliona rodzinnych 

działek i nie rozkręcanie kolejnej krucjaty przeciw polskim działkowcom i wycofanie się z tej 

niecnej rozgrywki lobby deweloperskiego z działkowcami poprzez podważanie 

konstytucyjności nie dawno uchwalonej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

 

 

 

                                        W imieniu rozżalonych 420 rodzin naszych działkowców: 

 

 

Prezes Zarządu ROD                 Sekretarz Zarządu ROD                    Skarbnik Zarządu ROD 

 

Pelagia Mamzerowska                   Stanisława Socha                             Janina Szymańska 

 

 

Przew. Komisji Rewizyjnej ROD                                       Przew. Komisji Rozjemczej ROD 

 

            Maria Procyk                                                                   Stanisław Konarski 


